iBNÜ'I-KATIAN ei-MAGRiBl
rin çoğunda İbnü'I-Kattan'ın haklı olmagöstermek üzere bir reddiye yazmış. Zehebl'nin risalesi İbnü ' I-Harrat'ın
dığını

el-AI:ıkamü '1-vüsta'sının baş tarafında

(1, 7-46) Na]!.dü'l-imam e~-Zehebi li-beyani'l-vehm ve'l-iham adıyla. ayrıca Faruk Ham m ade tarafından müstakil olarak
neşredilmiştir (Darülbeyza 1408) . Beyanü'l-vehm'i altı cilthalinde yayımiayan
Hüseyin Ayt Said (Riyad 14181!997). 1.
ciltte müellifin hayatını ve eserini geniş
bir şekilde incelemiş , sonuncu cildi genel
fihriste ayırmıştır. İbnü'I-Harrat'ın eserine İbnü'I-Mewak da bir tekrnile yazmış,
İbn Abdülmelik bu iki kitabı el-Cem' beyne kitabeyi İbni'l-Kattan ve İbni'l
Mevva]f 'alô kitabi'l-AJ:ıkam li-'AbdilJ:ıa]!. b . el-ljarrôt adıyla bir araya getirmiştir. z. en-Na?ar ii aJ:ıkami'n-na?aT
bi-]J.asseti'l-başar. Şer! ahkama göre aynı veya farklı cinsler arasındaki ilişkilere
dair fetvaları ve fıkhl hükümleri ihtiva
eden eseri Fethi Ebu Isa (Tanta 1414/
ı 994) ve İdrls es-Samedi ( Beyrut- Darülbeyza ı 416/ ı 996 ) yayımlamıştır. 3. el-iJs.na' ii mesa'ili'l-icma' (et-icma'). Alimterin itikadl ve fıkhl meselelerle ilgili icmalarını muhtasar olarak bir araya getiren,
İbn Abdülberr'in et-Temhid ve el-İsti~
kar, İbn Hazm'ın Meratibü'l-icma' ve
el-MuJ:ıalla, Şafii'nin er-Risale ve İbnü'I
Münzir'in el-İJs.na' ii mesa'ili'l-icma' adlı
kitaplarından büyük oranda istifade edilerek kaleme alınan eserin bir nüshası Almanya'da (Potsdam, ll. Galyum Saray Ktp.,
nr. 95), bu nüshanın mikrofilmi ise Rabat'ta ei-Hizanetü'l-amme'de bulunmaktadır
(Kitabü'n-Nô,?ar; neşredenin girişi, s. 2930). 4. Risale ii tazli 'aşura' ve't-ter(!ib
fi'l-infa]f iihi 'ale'l-ehl (Risale (i f:ıadfşi
'aşura' fi't-tevessü'ati 'ale'l-'iyal, Ma/<;.ale
fi faili 'aşura' ve ma verede fı'l-infa/<;. fihi
'ale'l-ehl). On beş varaktan ibaret olan
eserin yazma nüshasının Merakeş 'teki
İbn Yusuf Kütüphanesi'nde olduğunu belirten Hüseyin Ayt Said eseri tahkik edip
yayımiayacağını belirtmektedir (Beyanü 'lvehm, neşredenin girişi, ı. 151 ). 5. Ziyadatü Ebi'l-ljasan el-Kattan 'ala Süneni İbn Ma ce (nşr. Misfir b. Gurmullah edDümeynl, Riyad 1412). 6. Mesa'ilü'l-mutaraJ:ıQt (Brockelmann, GAL, I, 458; Suppl.,
ll. 978).

İbnü'I-Kattan'ın kaynaklarda adı geçen
eserlerinden bazıları da şunlardır: Kitab
fi'r-red 'ala Ebi Mu]J.ammed b. ljazm
tJ.Kitabi'l-Mu]J.alla (i b n Hazm ' ın hadislerin metin ve senedierinde yaptığı hatalara
dairolup tamamlanmamıştır), Ne]!.'u'l(!ulel ve'l-teva'id ve'l-'ilel ti'l-kelam
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'alô e]J.adişi's-sünen li-Ebi Davud, Tec- . 1..
.
~
~ ~1
IBNU'l-KATIAN es-SEMENNUDI
ridü men ~ekerehü'l-ljatib ii tari{J.ihi
(1..5~~1 ~ıhAII~I)
min ricali'l-]J.adiş bi-]J.ikaye ev şi'r (iki
cilt) , E]Jôdiş ii tazli't-tilaveti ve·~-~ikr,
Şemsüddin Muhammed
b. Ali b. Muhammed es-SemennCıdi
Risale ii men'i'l-müctehid min ta]!.li(ö. 813/141 1)
di'l-mu]J.addiş ii taş]J.i]J.i'l-J:ıadiş ledeyi'l-'am el, Risale ii tetsiri ]!.avli'l-muKıraat ve fıkıh alimi.
_j
L
]J.addişin ti'l-]J.adiş: İnnehu ]J.asen, Şü 
yil{J.ü'd-Dare]!.utni, Bemamecü şüyil
737'de (1336-37) dünyaya geldi. Takıy
{J.ih, Ma]!.iile ti tazli '.A'işe, Risale ti't-tayüddin İbn Kadi Şühbe doğum tarihini 730
la]!.i'ş-şelaş, Ma]!.iile ii mu'ameleti'l-kôtir (Leon Kralı Il. Fernando'nun Halife Na(1330) olarak zikretmiştir. Aslen Kahire
s ır-LidTnillah ' ı ziya re~ edeceğ i sı rada haile Dimyat arasındaki Semennud şehrin
li fen in ibnü'I-Kattan'dan Fernando'ya nadendir. Babası pamuk ticareti yaptığı için
sı l davranması gerektiğini sorması üzeriİbnü'I-Kattan diye tanındı. Şevkani'nin elne kaleme alınmıştır), MaJs.iile ti'l -evzan
Bedrü't-tali' adlı eserinde (ll, 226) nisve'l-mekdyil, Ma]!.iile ii ]J.aşşi'l-imam
besinin Semhudl şeklinde yazılması bir
'ale'l-]!.u'ud li-sima'i me?alimi 'r-ra'iybaskı hatası olmalıdır. İbnü'I-Mülakkın ve
ye, Mesa'il ii (min) uşuli'l-tı]!.h, Ki tab
İmadüddin Muhammed b. Hasan ei-İs
ma ]J.acj_ara (yuf:ıaçl.ıru) bihi'l-ümera',
nevl'den usul ve fıkıh d.ersleri aldı. 750
Esma'ü'l-{J.ayl ve ensabüha ve a{J.bô(1349) yılında İbnü'I-Mülakkın'ın Şeri}. u '1ruha, Ebu Kalemun. İbnü'I-Kattan 'ın ay- .
ljavi (ljulaşatü'l-fetavr fi teshfli esrari'lrıca müsned ve musanneflerdeki hadisHauf) adlı eserini bizzat kendisinden dinleri bir araya getirmeye başladığı , sadeleyerek
yazdı. Şemseddin İbnü's-Saiğ ve
ce taharet, salat, cenaiz ve zekat bölümBahaeddin
İbn Akil gibi hocalardan kF
lerini tamamiayabildiği bu çalışmanın on
raat tahsil etti. Özellikle İbn Akil'in önem
cilt kadar olduğu belirtilmiştir.
verdiği bir talebesi olan İbnü'I-Kattan, ayBİBLİYOGRAFYA :
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ve'ş-$ıla (nşr. Muhammed b. Şe r!fe). Fas 1984,
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ı, 165-195; ibnü'z-Zübeyr, $ılatü'ş-$ıla (nşr. E.
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Levi- Provençal), Ra bat 1938, s. 131 -1 32; Zehebirlikte bazı hocaların hadis derslerini tabi, Te?;kiretü 'l-/:ıuf{az, IV, 1407; a . mıf., A'lamü'rı
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rıübela', XXII, 306-307; SüyGt!. Tabakatü'l-/:ı'uf
{a? (Ömer). s. 494'495; ibnü'ı-Kad!. Ce?;vetü '1Sadreddin Muhammed b. Muhammed
iktibas, Rabat 1974, ll, 470-471; Ahmed Baba
es-Seftl ve Ebu Bekir ed-Darlr gibi şahsi
et-Tinbükt!. Neylü'l-ibtihac (nşr. Külliyetü'dyetler
kıraat ilminde İbn Kattan'dan istida 'veti'ı-islamiyye), Trablus 1408/1989, s. 317;
fade ettiler. İbn Hacer de ondan es-Sehl
Brockelmann, GAL, ı, 458; Suppl., 1, 634; ll,
678, 978; Abdüsselam b. Abdülkadir ibn SGde,
ti'l-]fıra'ati's-se b' adlı eserinin bir kısmı
Delflü mü'erril]i ' l-Magribi 'l-akşa, Darülbeyza
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1960, 1, 157; Kettani, er-Risaletü'l-müstetraayrıca Abdülgaffar b. Abdülkerim ei-Kaz{e, s. 178 ; lhsan Abbas, "Contributions to the
Material on the History of the Almohades, as
vlnl'nin Şafii fıkhına dair el-ljavi'ş-şa
Portrayed by a New Biography of Abü al-Hasan
(!ir'ini okudu.

Ibn al-Kattan (62811230)", Akterı des VII. Korı
gresses {ür Arabistik und lslamwisserıscha{t
(ed. Albert Dietrich). Göttingen 1976, s. 15-29;
Abdülhact! Ahmed eı-Hüseysin , Me?ahirü 'rı-rıeh
çiati'l-l;ıadfşiyye {f 'ahdi Ya'kübe'l-Manşuri'l
Muva/:ı/:ıidf, Tıtvan 1403/ 1983, ll , 93-119; Zirikl!, el-A'lam (Fethullah) . IV, 331; J. D. Latham.
"Ibn al-15attan", EP Suppl. (ing.), s. 389; "İbn
15attıın", DMBİ, IV, 479-480.

~ İSMAİL HAKKI ÜNAL

İbnü'I-Kattan çeşitli görevlerde bulunmuştur.

Bedreddin ei-CezCıll tarafından
Nil nehri kenarında inşa edilen medresede hacası İbn Akil müderris olarak çalışır
ken kendisi de imamlık görevini üsttendi; 812 (1410) yılında Şeyhuniyye Medresesi'nde kıraat hocalığı yaptı, ayrıca muhtelif yerlerde ders okuttu ve fetva verdi.

iBNÜ'I-KAYSERANT
Ölümüne kadar devam eden kuwetli hasayesinde pek çok şeyi ezberinde
bulundurması sebebiyle Mısır ' da devlet
adaniları kendisine itibar etmiştir. Hayatının son döneminde Celaleddin ei-Bulklnl'den boşalan Mısır kadılığı görevine getirildi ve ölünceye kadar bu görevini sürdürdü. İbnü'I - Kattan 813 yılı Şewal ayı
sonlarında (Şubat 1411) vefat etti. İbn Hacer, İnba'ü'l- gumr'da ölüm tarihini zikrederken d i ğer kaynaklar gibi "şewal ayı 
nın sonları" demiş, el-Mecma'u'l-mü'esses'te ise " 17 Ramazan" (13 Ocak) ifadesini kullanmıştır.

İBNÜ'I-KAYSERANİ

fızası

İbn Hacer, İbn Kadi Şühbe'ye göre fıkıh,
Arap dili ve kıraat ilminde uzman olan İb
nü ' I-Kattan ' ın ayrıca hesap ilmiyle uğraş
tığını, ancak hadis ilmi üzerinde durmadığını, kendisinin ilk hacası olduğunu . babası ile yakınlığı bulunduğundan babası
nın bazı işlerini ona vasiyet ettiğini, fakat
bu vasiyeti yerine getirirken isabetli davranmadığını belirtmiştir. Onun dindar bir
klşi olmad ı ğı , ibaresinde bozukluklar ve
avaml ifadelerin yer aldığı da ileri sürülmüştür (Sehavl, IX, ı O).
Kıraat, fıkıh , hesap ve hendese gibi konularda eser kaleme aldığı belirtilen İb
nü'I - Kattan ' ın kaynaklarda adı geçen eserleri şunlardır: es-Sehl fi'l-~ıra'ati's-seb',
Best u 's-Sehl (bir önceki eserin müellif tarafından iki cilt olarak genişletilme s iy l e
meydana gelmiştir) , Cem'u 'ş-şeml (feraiz, hesap ve hendeseyle ilgilidir). Hadi'ttari~ayn (usul-i fıkha dairdir). el-Meşre
bü '1-heni ii şerl_ıi Mu]].taşari'l-Müzeni,
el- İl_ısanü '1-'amim fi'ntita'i'l-meyyiti
bi'l-Kur'ani'l-'a?im (ölünün ardından
Kur'an okumaya dair olan eserde konuyla
ilgili çeşitli hadis rivayetleri ve fıkhl görüşler bir araya getirilmiştir), Şerl_ıu'l-El
fiyye (İbn Malik'in eserinin dört cilt hacmindeki ş erhidir), q-Zeyl 'ala 'faba ~ö.ti'ş-Şati'iyye (İsnevT'ye ait eserin zeylidir).
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Şühbe . Tabaka tü 'ş-Şafi'iyye, IV, 57 -58; ibn Haİnba'ü'l-gumr, VI, 259-260; a.mlf., el-Mecma'u'l-mü'esses li 'l-Mu'cemi 'l-mü{ehres (nşr.
Yusuf Abdurrahman el-Ma r' aşli), Beyrut 1415/
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9-1 O; ibnü'l-imad, Şei{erat, VIII , ı 04; Şevkan i,
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Ebü'I-Fazl İbnü' l-Kayserimi
Muhammed b. Tahir b. Ali
el-Makdisi eş-Şeybimi
(ö.

L
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hafızı
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s Cıfi.

_j

6 Şewal448'de (17 Aral ı k 1056) Kudüs'te doğdu . Filistin'in (Şam) sahil şehri Kaysariye'ye nisbetle İbnü'I-Kayseranl diye
tan ındı. On ikl yaşında hadis öğrenmeye
başladı. Bu amaçla 467'de (1 074-75) Bağ
dat'a gidip Kudüs'e döndü. Daha sonra
kırktan fazla ilim merkezini dolaştı. Bağ
dat'ta Ebu Muhammed Abdullah b. Muhammed es -Sarlfiiıl. İbnü ' n-Nekür Ahmed b. Muhammed el-Bezzaz, Mekke'de
Ebu Ali Hasan b. Abdurrahman ile Ebü'lKasım Sa'd b. Ali ez-Zencanl'den faydalandı. Zencanl'nin tavsiyesi üzerine Mı
sır'a gitti ve orada Habbal ve Ebü'I-Hasan Ali b. Hasan el-Hilal, Dımaşk'ta İbn
Ebü'I-Aia diye bilinen Ali b. Muhammed
ei-Misslsl, Halep'te Hasan b. Mekkl, Cezlre'de Abdülvehhab b. Muhammed el-Yemen!, İsfahan'da Ebu Amr İbn Mende,
Nlşabur'da Fazi b. Abdullah, Herat'ta Hace Abdullah-ı Herevl, Muhammed b. Abdülazlz ei-Farisl. Blba bint Abdüssamed,
Cürcan'da Nafiletü'I-İsmaill İsmail b.
Mes'ade, BGşenc'de Külar Abdurrahman
b. Muhammed, Serahs'ta Kadılkudat Muhammed b. Abdülmelik el-Muzafferl. Musul' da kıraat ali mi Hibetullah b. Ahmed
gibi alimlerden ders aldı. Ayrıca Amid, Estera bad, Basra. Dlnever, Rey, Şlraz , Kazvin, Küfe, Merv, En bar. Ahvaz, Hemedan,
Vasıt, Esedabad, İ sferayin, Amül ve TGs
gibi ilim merkezlerine seyahat etti. Kendisinden oğlu Ebu Zür'a Tahir, CGzekanl.
ŞlrGye b. Şehredar ed-Deyleml. Ebu Ca'fer Muhamm ed b. Hasan ei-Hem edanl,
Enmatl. İb n Nasır es-Selami, Ebu Musa
ei-Medlnl. Silefi ve Ebu Ca'fer Muhammed b. İsmail et-Tarsus! gibi şahsiyetler
rivayette bulundu.
ResGl-i Ekrem'in nesebini, hayatını ve
hadislerini kendisinden daha iyi bilen bir
kımsenin bulunmadığını söyleyen İbnü'I
Kayseranl (Zeheb!, A'Lamü'n-nübela', XIX,
366) güçlü bir hadis hafızı, ilmi ve hadisi
önde tutan bir sGfi idi. Seyahat hatırala
rına dair olduğu anlaşılan el-Men§ur adlı
eserinde hadis tahsili için günde en az 20
fersah yol alarak pek çok ilim merkezini
dalaştığını söylemekte, Şal_ıil_ıayn ile Ebu
DavGd'un es-Sünen'ini yedi defa. İbn Ma-

ce'nin es-Sünen'ini Rey'de on defa ücretle yazdığım ifade etmektedir. Bazı şiir
leri kaynaklarda yer alan İbnü'I-Kaysera
nl, son hac görevinden dönüşünün ardın
dan 1S Reblülevvel SO?' de (30 Ağustos
1113) Bağdat'ta vefat etti ve şehrin batısındakl Makberetülatlka'da defnedildi.
20 veya28 Reblülewel'de (4 veya 12 Eylül)
öldüğü de kaydedilmektedir.
İbnü'I-Kayseranl erken yaşta vefat ettiği için derlediği hadislerin tamamını ri-

vayet etme imkanı bulamamış, sünnete
bağlılığı takdir edilmekle beraber bazı tasawufi görüşleri sebebiyle eleştirilm iştir.
EbG Zekeriyya İbn Mende onun itikadı ve
yaşayışı düzgün, hadislerin sahih olanı ile
olmayanını birbirinden ayırmasını bilen
sadOk bir hadis hafızı olduğunu belirtmiştir. İbnü'I-Kayseranl'nin Hemedan'da
ev yaptı np oraya yerleştiğini söyleyen talebesi ŞlrGye, h o casının hadislerin sıhhat
ve ravilerin güvenilirlik derecesini çok iyi
bildiğini, sünnete bağlılığı, taassuptan
uzaklığı ve tarikata mensubiyetiyle tanın
dığını ifade etmektedir. Mü'temen b. Ahmed es-Sad ile Silefi de onun faziletli bir
alim olduğunu, ancak okurken çok !ahin
yaptığını söylerler. i b n ü '1-Kayseranl'yi
aşırı derecede eleştirenler arasında İbn
Nilsır es-Selami ile Ebü'J-Ferec İbnü'J-Cev
zl ön planda yer alır. İbn Nasır onun pek
çok tashlf ve !ahin yaptığını ve rivayetlerinin delil olarak kullanılamayacağını belirtmektedir. İbnü'I-Kayseranl'nin Şaf
vetü't-taşavvuf'unu tenkıt eden İbnü'I
Cevzl onu övmekten çok yerınenin daha
uygun olacağını söyler. Zehebl de kendisini doğru sözlü bir hadis hafızı, kuwetli
sayılamayacak bir ravi, sünnete bağlı olmakla beraber sünnete uygun düşmeyen
bir tasawuf görüşüne sahip ve eserlerinde pek çok hata (vehim) bulunan bir alim
diye tanıtmakta , bazıla rı nın onu haksız
şekli d e ele şti rdi ğini, ibahiyye ta rafta rı olduğuna dair iddiaların gerçekle ilgisi bulunmadığını belirtmektedir. Ayrıca İbnü'I
Kayseranl'yi yeterli hadis bilgisi olmayan
Melaml bir sGfi diye yeren hadis hafızı
Ebu Abdullah Muhammed b. Abdülvahid
ed-Dekkak el-İsfahanl'nin bu görüşlerine
katılmadığını ve İbnü'I-Kayseranl'nin ondan daha üstün bir muhaddis olduğunu
söylemektedir. İbn Abdülhadl de onun
sünneti her şeyin üstünde tutan bir muhaddis olduğunu, ibahiyye ile bir ilgisi bulunmadığını, ancak mGsikl dinlemeyi mubah görme konusunda hata ettiğini belirtmektedir ('Uiema'ü'L-f:ıadiş, IV, 16). İb
nü'I-Kayseranl'nin Zahiriyye mezhebine
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